SET... I DIUMENGE 7 de Rafel Duran

Durada: 55 min.
Idioma: Mallorquí
Gènere: Tradició oral. Lectura dramatitzada

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets: Catalina Florit, Salvador Miralles, Àlvar Triay, Francesca Vadell
Dramatúrgia i direcció: Rafel Duran
Escenografia: Elionor Sintes
Cartell: Joan Aguiló
Coordinació: Catalina Florit

SINOPSI
L'espectacle " Set...i diumenge 7" és una dramatúrgia i direcció de Rafel Duran a partir
de l'univers de les Rondalles mallorquines.
Una companyia teatral ha d’assajar un espectacle a partir de les rondalles
mallorquines en només una setmana. El director de l’espectacle, el mateix Duran, no
pot assistir als assajos perquè està malalt i cada dia va enviant les seves indicacions
per a l’assaig a través del mòbil. En aquests assajos s’hi mesclen des de la lectura i
representació de rondalles concretes com "Es mig poll", "Sa cova de na Joana", "Una
al·lota que en va sabre" o "Sa mitja faveta" (en forma de rap!) fins a exercicis
metateatrals al voltant de l'imaginari que suggereixen les rondalles: jocs de vertader/
fals i una llista de les onomatopeies més freqüents de tots els toms, entre d’altres. A
més, en la dramatúrgia elaborada per Duran, s’hi inclouen anècdotes dels mateixos
actors sobre el seu contacte amb les rondalles. Històries d’infantesa i record que
aporten un toc nostàlgic a un muntatge amb grans moments còmics i sorpreses
musicals.

L’ORÍGEN DE L’ADAPTACIÓ
Pels volts de Sant Antoni, una de les festes més actives de Mallorca, quatre actors es
tanquen al Maldà (Barcelona) durant un mes amb quatre directors diferents per
treballar a partir d'una de les obres populars més importants de la nostra literatura: les
Rondalles Mallorquines. Les rondalles van sorgir com a contes de tradició oral i
popular, passats de pares a fills durant moltes generacions, fins que la gran feina del
Mossèn Antoni Maria Alcover, firmada amb el pseudònim de Jordi des Racó, les va
aplegar en 24 volums a partir del segle XIX.
Durant quatre anys, en aquesta petita sala barcelonina s'hi han pogut veure propostes
teatrals úniques a partir de les rondalles tradicionals mallorquines, a través de mirades
de diferents directors amb una companyia creada expressament per a l'ocasió i coordinada per Catalina Florit. Un projecte que s’ha pogut desenvolupar gràcies a la col·laboració de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
LES RONDALLES MALLORQUINES
La tradició de les rondalles mallorquines és probablement la forma literària més
famosa de l'illa de Mallorca. Les rondalles van sorgir com a contes de tradició oral i
popular, passats de pares a fills durant moltes generacions, fins que la gran feina del
Mossèn Antoni Maria Alcover, firmada amb el pseudònim de Jordi des Racó, les va
aplegar en 24 volums a partir del segle XIX.
El treball de defensa del folklore i cultura que va fer Alcover va molt més enllà de la
seva recopilació, ja que es dedica també a classificar les persones i zones
geogràfiques de l'illa que els hi havien fet arribar, així com a publicar-les en el
mallorquí original en què havien estat transmeses, farcint les històries d'un llenguatge
ric i arcaic, ple d'expressions populars mallorquines que el fan tremendament atractiu
des d'un punt de vista filològic.
Les rondalles es caracteritzen per tenir elements moralitzants, com ara la defensa de
l'honradesa o la solidaritat, i eren utilitzades per transmetre ensenyances de vida de
generació en generació.
En elles també abunden els personatges fantàstics, així com un humor moltes
vegades escatològic, motius pels quals a l'hora de ser representades han quedat
habitualment relegades a públic infantil. Des del cicle de Rondalles, ens proposem
transmetre-les per a què no només siguin atractives per a aquest públic, sinó

també, i sobretot, per fomentar el descobriment del patrimoni cultural de
Mallorca.
Les rondalles mallorquines formen en bona mesura l'imaginari de l'illa, i les seves
expressions, resolucions i personatges omplen la seva manera de fer com a poble.
Amb el projecte ‘Al cel mos vegem tots plegats’ volem donar una nova vida a les
rondalles mallorquines, redescobrir aquesta tradició oral. Perquè, en desgranar les
rondalles, som capaços de comprendre la importància que tenen dins l'imaginari
col·lectiu balear i fem partícip i còmplice a l'espectador de la seva coneixença. En
definitiva, es tracta d’una forma d'aprofundir en la seva conservació i estima.

EL REPARTIMENT
FRANCESCA VADELL Actriu
Francesca Vadell Cubells és llicenciada per l’Institut del
Teatre de Barcelona i Professora Associada de Tècnica
Fitzmaurice. Va completar els seus estudis a Londres i
Nova York.
Treballa com actriu i és professora de veu. L’any 2010
va guanyat la Beca de Perfeccionament de l’Institut del
Teatre per ampliar els seus estudis. Durant dos anys
s’ha format a Nova York en la Tècnica Vocal Fitzmaurice
VoiceWork® Ha donat classes a acadèmies i a Escoles Superiors de Teatre de
Barcelona i Mallorca. Actualment treballa a l’Escola Superior d’Art Dramàtic - Eòlia,
dins el departament de veu i dicció. A més, és actriu i treballa en diverses companyies
de teatre. És membre fundadora de Tau Teatre (guanyadora del Certamen Art Jove) i
de Retret Teatre.
Ha treballat en diversos espectacles de Ferreret Teatre/Produccions de Ferro, Una
Història de Closques, Assaig Obert i El viatge de Mariam. Amb la companyia La Fornal
ha fet La Història Robada. Negret de Guinea, de Corcada teatre i sota la direcció de
Xavi Martínez. Benaventurats (guanyador del Premi Bòtil), de Miquel Àngel Riera i sota
la direcció d’Eulàlia Bergadà i Joan Fullana. Ha actual en el muntatge Les llargues nits

a Can Sales de la Companyia la Belle Ensemble sota la direcció de Antoni Galmés.
Altres muntatges en els quals ha actuat són: Ricard III, de W. Shakespeare, Don Joan
de Molière, El Camp de Martin Crimp, Els enamorats, de Carlo Goldoni, La cantant
calba, E. Ionesco, Ai Quaquín que has vengut de prim, de Sebastià Rubí, L’estiu de
l’anglès, de Carme Riera, entre d’altres.

SALVADOR MIRALLES Actor
Ha treballat com a actor, entre d'altres espectacles,
amb Flames a la Fosca, dirigit per Teresa Vilardell,
estrenat al Mercat de les flors i produït pel Festival
GREC 2013. També́ amb La casa en obres de Pep
Tosar; va fer tres anys de gira per tot el territori català̀
amb La Historia Robada, espectacle guanyador del
projecte Alcover, que ha girat per les Illes Balears,
Alacant, Valencia i Catalunya, producció́ de "La Fornal"
i dirigit per Joan Gomila. Va fer Tallats de Lluna de M a Antonia Oliver dirigit per Assun
Planas i Pep Pascual; el monòleg Pere XIV dirigit per Andreu Segura i produït per "La
Fornal". Fa nou anys que està representant Iglu, una producció́ del Teatre de Manacor,
amb la qual han fet gira per Illes Balears, Madrid, etc. Es membre fundador de la
companyia "La Pulpe Teatro" amb la qual van guanyar la Mostra de Teatre de
Barcelona al 2013 amb Está linda la mar.
Actualment estan girant C.O.C.A.(estrenat al GREC2014) i Absentee (temporada
Barcelona) escrits i dirigits ambdós per Denise Duncan. Com a director, entre d'altres
espectacles ha muntat L' acord, adaptació́ d'una peca de Bertolt Brecht , Els amics
d'en Peter, adaptació́ de la pel·lícula de Kennet Branagh, Nascuts culpables en la qual
també va participar-hi com a actor, El sopar dels idiotes de Francis Vieber, etc. Ha
rodat per Mallorca fent contacontes amb L' Explorador Vador i ha treballat en diversos
espectacles de carrer i infantils. És llicenciat en Art dramàtic per l'Institut del Teatre de
Barcelona com a intèrpret. Es va formar de l'any 1995 al 2003 a l'escola del Teatre de
Manacor, ha fet moviment amb Mercè Boronat, clown i mim amb Carles Castillo i
interpretació́ amb Tanya Denny. Ha fet coses diverses de Cinema i Publicitat.

CATALINA FLORIT Actriu
És llicenciada en interpretació textual per l’Institut del Teatre
de Barcelona. Completa la seva formació a Berlin, amb la
companyia de Teatre de carrer Theatre Fragile, amb qui
encara col·labora amb els espectacles Home i Himmel in
Sicht. Els directors amb els que ha treballat inclouen a Pere
Planella amb Shakespeare per a executius, Pep Tosar a La
casa en obres, i Cárol Lopez a Bert and Brechtfast. Més
recentment, ha treballat al Teatre Principal de Palma sota la
direcció d’Andrés Lima a El Malentès, i de Jaime Pujol a
Les dones sàvies. Compagina la seva feina com actriu amb alguns projectes de
dramatúrgia, com ara la peça per microteatre Bar Nebraska, dirigida per Pep Ramon
CerdÀ; i l’obra Monstres, sota la direcció de Jaume Madaula i resultat del primer
espectacle d’AFLEL, companyia teatral de la qual són directors artístics, basada en la
recerca poètica i d’espais no convencionals.
En televisió, ha participat en la minisèrie Barcelona ciutat neutral, de TV3; i en la sèrie
Sudoku, de la mateixa cadena. Exerceix també de docent a l’Escola de Teatre
Municipal de Palma.
ÀLVAR TRIAY Actor
Llicenciat en Interpretació a l'Institut del Teatre (2004)
Llicenciat en Comunicació Audiovisual a la UAB. Alguns
treballs: 2013-15. Herodes Rei popular mallorquí. Dir:
Rafel Duran. Produccions de Ferro; 2012. El mercader
de Venècia de W. Shakespeare. Dir: R. Duran. TNC
Sala Gran; 2011. Els Convidats de Mar Pla. Dir: Cristina
Cervia. Sala Muntaner. Gira Paisos Catalans; 2010.
Dimecres d'Aina Tur. Sala Beckett, Octubre CCC
Valencia,Teatre Principal Mao 2009. Alícia, un viatge al país de les meravelles.
Adaptació i dir: Carlota Subirós. Teatre Lliure 2007. Paradise Band, de Cristina
Clemente.
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Schimmelpfennig. Dir: Mercè Vila. Teatre Estudi 2006. Panorama des del pont d'Arthur
Miller. Dir: Rafel Duran. TNC 2006. Terra Baixa, d'Angel Guimerà. Dir: Frederic Roda.
Catalunya i Balears 2008-11. Llàgrima de Sang, d'IB3 Televisió. Paper secundari: Toni
Sastre. 2009: Ull per ull/Ojo por Ojo de TV3 i TVE. Dir: Mar Targarona. Ptge: Salvador
Seguí, 2007. El silenci abans de Bach de Pere Portabella. Producció Films 59.

EL DIRECTOR
RAFEL DURAN


1993: La nit just abans dels boscos de Bernard-Marie
Koltès (premi de la Crítica de Barcelona)



1994: El joc de l'impudor d'Hervé Guibert



1996: Abans de la jubilació de Thomas Bernhard



1998: Perifèria Koltès de Bernard-Marie Koltès (Serra
d'Or 1999)



2001: Una vida al teatre de David Mamet



2001: La dama enamorada Joan Puig i Ferreter



2002: L'enfonsament del Titanic de Hans Magnus Enzensberger



2003: Àrea privada de caça d'Enric Nolla



2003: El cafè de la Marina de Josep Maria de Sagarra



2004: Temptació de Carles Batlle



2004 Casa de nines de Henrik Ibsen



2009: Mort de Dama



2011: Acorar



2012: El mercader de Venècia



2013: El Rei Herodes



2013: La Tabernera del Puerto 2015: Un cel de plom

REQUERIMENTS TÈCNICS
Espai escènic:
L'espectacle es pot adaptar a diferents espais escènics i a diferents equipaments tècnics. L'espai escènic mínim és de 5x6 metres.
Il·luminació:
No hi ha requeriments específics d’il·luminació. Caldrà equipament per a muntar una illuminació general de l’escenari.
So:
No es requereix sonorització per a aforaments inferiors a 100 persones.
Temps de muntatge i desmuntatge:
Muntatge, 4 hores. Desmuntatge, 2 hores.

CONTACTE
EL MALDÀ. Marina Marcos Aixalà
marina@elmalda.cat
Tlf. 931647778 i 686131413
www.elmalda.cat

